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A 2018-as esztendő tevékenységi beszámolója
(részlet a falugyűléseken elhangzott beszámolóból)
Megünnepeltük a 2018-as szilvesztert, sőt elkezdtük a
2019-es esztendőt is. A hagyományokhoz híven beszámolok a 2018-as esztendőben történtekről, a rám bízott garasokkal való kufárkodásról.
Hogy milyen is volt a 2018-as év? A tisztelt tanácsosoknak tett beszámolómon azt mondtam, hogy volt hideg
is, meleg is. Mondhatnám, mint az időjárás, „szeszélyes”.
Mert mi gazdálkodók elmondhatjuk, a 2018-as év egy nagyon rapszodikus év volt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy
ezt az időjárási hullámzást követte a tevékenységünk is.
Most felolvasom a tényszerű megvalósításokat: befejezett és folyamatban lévő dolgokat.
Anyagi vonzatú megvalósítások:
– A Szénás út befejezése;
– Az Emlékközpont feljavításának befejezése;
– A szentmiklósi kultúrotthon feljavítása;

– A bükklokai út felújítása;
– Bükklokában a Tatros veszélyes részein parterősítés;
– Bükklokában anyag biztosítása hídépítéshez;
– Mezei utak megterveztetése;
– Épület- és telekvásár a községnek;
– Buszmegállók építése mindhárom faluban;
– Út megerősítése a Szárazhídon alul;
– A szépvízi futballpálya építésének elkezdése;
– A szentmiklósi kultúrház előtti tér rendezése;
– A felső Nád vízvezetékének elkészítése;
– Telekkönyvezések;
– Cibre fürdő felújítási munkálatai;
– Tűzoltóknak eszközvásár;
– A borzsovai kultúrház előtti tér parkosítása;
(folytatás a 4.–5. oldalon)
FERENCZ TIBOR polgármester
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ingyenes honosítás, anyaságiés életkezdési támogatás
ügyintézése Szépvíz községben

A

z rMDSz Csíki Területi Szervezete az Eurotrans
.Alapítvánnyal együttműködve kiszállást szervez
Szépvíz
község két településére. Az érdeklődők február
szépVíz Község polgármEstEri
7-én (csütörtök), 11-én (hétfő) és 14-én (csütörtök) 12 és
HiVatalánaK ügyfélfogadási rEndjE:
14 óra között a szépvízi polgármesteri hivatalban, valaHétfő – Csütörtök: 800 – 1500
mint a csíkszentmiklósi közbirtokosság irodájában adhatpéntek: 800 – 1400
ják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat. A
Telefon: 0266-325282, 0266-325203
dossziék összeállítása minden esetben díjmentes.
e-mail: frumoasahr@yahoo.com
kollégáink az alábbi ügyintézésekben nyújtanak segítséget:
orvosi rendelők községünkben
1. Honosítási kérelem benyújtása.
dr. Vitos Erika családorvos
2. Házasság, gyermek születése, haláleset vagy válás
anyakönyveztetése.
Rendelési idő:
3. Tájékoztatás a személyazonosító igazolvány igényHétfő, szerda, péntek – 12–17 óra között
léséről.
kedd, csütörtök – 8–13 óra között
4. Tájékoztatás az anyasági- és életkezdési támoTelefonszám: 0266-325110.
gatással kapcsolatos kérdésekben. 2018. január 1-től
ugyanis
a Magyarország területén kívül született és
dr. Vikárius Károly családorvos
ott élő, magyar állampolgár gyermek után is igényelRendelési idő:
hető az anyasági támogatás és a babakötvény. Az
Hétfő, szerda, péntek – 8–13 óra között
anyasági támogatás egy egyszeri szociális juttatás
kedd, csütörtök – 11–15 óra között
(jelenlegi összege 64.125 forint, ikergyermekek eseTelefonszám: 0266-325213.
tén gyermekenként 85.500 forint), amelyet az édesanya igényelhet a magyar állampolgárságú gyermek
gyógyszertár
születését követő hat hónapon belül. igényelhetővé
Szépvízen a gyimesi út 59 szám alatt minden hétköznap
vált továbbá a Magyarország területén kívül élő ma8–16 óra között van nyitva a Matricaria gyógyszertár.
gyar állampolgár gyermekek számára a fiatalok életTelefonszám: 0266-325283.
kezdési támogatása, vagyis az ún. babakötvény is.
Ennek lényege, hogy a magyar állam egy letéti
nyaKönyV
számlát nyit a gyermek számára, amelyre elhelyez
2018. december – 2019. január
egy 42.500 forint összegű egyszeri támogatást,
amely a gyermek 18 éves koráig évente kamatozik
születések:
és
ezt követően használható fel a fiatal felnőtt önálló
Szépvíz – lászló Mátyás, restás jános
életkezdéséhez.
Csíkszentmiklós – Erőss Botond, Szabó Tamara
Érdeklődni az rMDSz Csíki Területi Szervezetének
Elhalálozás:
székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu utca 2/A
Szépvíz – józsa Mária, Simon juliánna
szám) hétköznapokon 9 és 16 óra között, illetve a 0266Csíkszentmiklós – Antal Mihály
317678-as
telefonszámon lehet.
Csíkborzsova – Tamás Margit, imre Erzsébet

a
–

Bükkloka – Bucur Elisa
nádi suttogó - Szépvíz község havilapja.
Kiadó: Szépvíz község polgármesteri Hivatala. felelős kiadó: ferencz Tibor.
munkatársak: András róbert, András ildikó, dr. Balogh Attila, Demeter Emőke-gizella, ferencz Angéla, gábor zoltán, györgy
Mihály-levente, incze Sándor, kenéz Szilárda-ágnes, kovács károly, kovács Teréz, lakatos istván, Németi katalin, Szakács Adél, Szatmáry Domokos-zsolt, Tamás Tünde, dr. vikárius károly, dr. vitos Erika, zakariás istván, zöldi gellért.
tördelő-szerkesztő: györgy Beáta. Korrektúra: ferencz Márta-Erzsébet.
E-mail: nadisuttogo@gmail.com. tel.: 0744875101.
nyomda: Alutus Csíkszereda. Megjelenik 1450 példányban.

nádi suttogó 3.

2019. jANuár

látványban gazdag kiállítás körvonalazódik

E

gyre határozottabban körvonalazódik az a kiállítás, amely a szépvízi Székely Határőr Emlékközpontban jön létre. Az elmúlt fél évben
több alkalommal is találkoztak
Szépvízen az emlékközpont szakmai
megalapozásán, előkészítésén dolgozó szakemberek. Történészek,
muzeológusok, társadalomkutatók,
turisztikai szakértők, kiállítás-építők,
látványtervezők, informatikusok, audiovizuális kommunikációban jártas
szakértők dolgoznak azon, hogy
erdélyi vonatkozásban is egyedi intézmény jöhessen létre Szépvízen.
Az emlékközpontnak helyet adó
Dajbukát Dávid ház teljes külső és
belső felújításával egyidőben megtörtént annak a szakmai csoportnak a
verbuválása, akik az emlékközpont
kiállítás-tervezésén, kivitelezésén
dolgoznak. A Székely Határőr Emlékközpont szakmai előkészítési munkálatainak koordinálására Nagy józsef
hadtörténész kapott megbízást
ferencz Tibor polgármestertől.
legutóbb január közepén tartottak
szakmai konferenciát Szépvízen,
amelynek keretében az eddigi kutatások eredményét, illetve a kiállítás forgatókönyvét tekintették át a szakemberek. A kiállítás előkészítésébe
bevont személyek névsora – Bajkó
Nándor, Bálint ferenc, Berszán-árus
györgy, Császár klára, Csillag
istván, ferencz Angéla, ferencz
Tibor, Hajnal ödön, Horváth Alpár,
illésfalvi péter, kelemen Csongor,
komoróczy zoltán, komporday
Tamás, lakatos istván, Molnár
ferenc, Molnár Sándor, Nagy józsef,
Silló ágota, Tóth-Bartos András és
zakariás istván – is jelzi az elkezdett
munka súlyát.
A konferencián Silló ágota
bemutatta annak a szociológiai
kutatásnak az eredményét, amelynek keretében 216 Szépvíz községbeli személy válaszolt a kérdőívben megfogalmazott kérdésekre.
A kutatás rávilágít arra, hogy a helyiek hova viszik legszívesebben a

Fotó: Daczó Dénes
távolabbról érkező vendégeiket,
mit mutatnak meg a környék nevezetességeiből. A községbeliek a településen kívül a rákóczi várhoz,
Csíksomlyóra és a Csíki Székely
Múzeumba viszik el vendégeiket.
A kutatásból egyértelműen kiderült
azt is, hogy a megkérdezettek kétharmada kiállítás formájában
mutatná be a székelység hadviselésének történetét. kelemen
Csongor történész arról számolt be,
hogy az elmúlt időszakban több
helyi családot is felkeresett, akiktől
a háborúkhoz kapcsoló emlékeket,
képeslapokat, fényképeket gyűj-

tött. A helyi emlékanyag felkutatása a következő időszakban is
folytatódik.
A találkozón a szakmai bemutatók mellett, a jelenlévők az emlékközpontnak, kiállításnak helyet adó
épületet is bejárták, megbeszélve a
kiállítás részleteit, az egyes termek
berendezését, látványát. A kiállításról már most elmondható, hogy
a termekben gazdag anyag várja
majd az érkezőket. A korszerű kiállítástechnikának köszönhetően
érintőképernyők, kivetítők, 3D-s
látványelemek is színesítik majd a
rendhagyónak ígérkező tárlatot.

Fotó: Daczó Dénes
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A 2018-as esztendő tevékenységi beszámolója
(folytatás az 1. oldalról)
A közösségépítés, sok éves tevékenységünk, mely hála
istennek egyre nagyobb teret hódít: táncoktatás, március
15-i ünnepségek, nagykorúsítási ünnepség, káposztavágás-vásár, kultúrcsütörtök programsorozat, szakmai
találkozók, területalapú támogatások, lomtalanítás,
virágosítási program.
A harmadik kategóriába gyűjtöttem azon tevékenységeket, amelyeket úgy érzem, hogy szükség támogatni,
annak ellenére, hogy kevés lehetőséget engedélyez a mai
törvénykezés. A civilszervezetekről van szó, melyeknek
talán szerénység nélkül mondhatom közeget teremtettünk
az elmúlt években, sőt még bizonyos esetekben kezdeményező is voltam.
Tehát támogattuk:
– a futballcsapatokat, a karatésokat, ifjúsági szervezeteinket, az önkéntes tűzoltóinkat, egyházainkat, a farsangtemetést, a betlehemeseket, az Őszirózsa idősek klubját,
a citerásokat, az örmény közösséget, borzsovai kórust és
nem utolsósorban a Szépvíz rádiót.
Egy külön csoportba gyűjtöttem a pályázatainkat, melyeket kiviteleztünk, vagy kivitelezésük folyamatban van:
– Borzsovai tűzoltók ruházata;
– könyvkiadás az ezeréves határvédelmi szerepünkről;
– A Nádi Suttogó rendszeres megjelenése;
– A Szent lászló napok;
– A káposztavágás-vásár;
– Emlékközpont berendezése;
– Traktorvásár.
Ezek voltak az elmúlt év megvalósításai a teljesség igénye
nélkül. Hogy sok vagy kevés, azt mindenki megítélheti.
jó székely szokás szerint én is kezdem a panaszokkal,
de csak azért, hogy a végén a kellemesebbet mondhassam
és annak az érzésével, gondolatával rugaszkodjunk az új,
reményteljes esztendőnek.
Ahogyan a napi életben is lenni szokott, bizonyos dolgokkal többet kínlódunk, többet dolgozunk, kevesebb látszattal. Másokkal kevesebbet, több eredménnyel.
Fotó: Zakariás István

Készül a szépvízi buszmegálló.

Ez a két munkálat: a szépvízi kultúrotthon felújítása,
valamint a rákosi út és a feketék utcájának építése.
Sajnos mindkét esetben komolytalan cégekkel voltunk
kénytelenek szerződést kötni, velük hozott össze a sors,
illetve az országos pályáztatási renszer.
A kultúrközpontnál elmondhatom, ha egyáltalán megnyugtatja önöket, hogy politikai nyomásra volt szükség,
hogy az ősz folyamán egy kicsit erőt csoportosítsanak és
számomra is látható legyen az alagút vége.
Az út esetében a kolozsvári „Doralex” cég egy évnyi
pereskedés után az elmúlt tavasszal, amint láthatták, egy
bákói alvállalkozónak adta át a munkát, cégnek, mely a
nyár közepére bedobta a törölközőt. A nyár is eltelt, amire
kiderült, hogy a nyertes kolozsvári cég útászati osztálya
felszámolódott. Sőt azt is elmondhatom, hogy ez nincs bejelentve hivatalosan, sőt, ha őket kérdezzük, nem is igaz.
Most az év végén és az évkezdésként azzal foglalkozom,
hogy milyen módon lehet a problémát úgy megoldani jogászokkal, a gyulafehérvári Afir-al, valamint a kivitelezővel
egyeztetve, hogy törvényes is legyen és az út is végre meglegyen. Magyarul a kecske is jól lakjon és a káposzta is megmaradjon. Szerencse, hogy a remény hal meg utoljára.
Most pedig egy kellemesebb témát említenék.
A tavasz folyamán sikerült befejezni a Székely Határőr
Emlékközpont feljavítási munkálatait és ami még ennél is
nagyobb teljesítmény, befejezni és kiadni a „Határvédelem
évszázadai Székelyföldön” című tudományos kiadványt.
Ez a könyv egy régész, hat hadtörténész és egy turisztikai
szakember által készített tudományos kiadvány, amely az
ezeréves határvédelmi szerepünket mutatja be, dokumentálja létünket a keleti végeken. Egy hiánypótló könyv,
dokumentum és ez lesz a szakmai alapja a készülő emlékközpontnak, ahol történelmi tények alapján kerül bemutatásra őseink határvédelmi szerepe az elmúlt ezer
esztendőben, hogy senki se vitathassa annak jogosságát és
hovatartozásunkat. Egy regionális létesítmény lesz, amely
létrehozásánál a magyar kormány támogatását élvezzük,
valamint a budapesti hadtörténeti intézet is belépett, mint
partner. Ennek a megvalósítása még nagyon sok feladatot
ró ránk, hiszen az idén elkezdődnek a kivitelezési munkálatok, vagyis a múzeum berendezési munkálatai, a forgatókönyv elkészültével. Az átadásra várhatóan 2020-ban
kerülhet sor. közben hozzá kell kezdjünk az üzemeltetés
megszervezéséhez is. E köré községünk egy erős gazdasági
ágazata kell kifejlődjön, hiszen turisztikai célponttá válunk,
a velejáró összes pozitívummal (szállás, vendéglátás, ajándékipar, amire valószínűleg rá kell még építsünk más szolgáltatásokat, programokat). Úgy érzem és látom, hogy a
nagy erkölcsi hozadék mellett, ez lehetőséget teremt községünk gazdasági fejlődéséhez, a kérdés, hogy mennyire
leszünk képesek kihasználni. Mindez rajtunk múlik.
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Most az év végén egy levelet kaptam Dr. kövér
lászlótól, a Magyar országgyűlés elnökétől, melyet
egy Tamási áron idézettel kezd. Úgy éreztem, hogy
szükséges tolmácsoljam, hiszen ennél aktuálisabbat keresve sem találnék. „A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok
kötelessége”.
Úgy látom, ebben a zűrzavaros világban legfontosabb
dolgunk a megmaradás, az otthonteremtés. De ahhoz,
hogy ez megtörténjen, közösség szükséges. közösség,
mely képes munkahelyeket teremteni, mely képes együtt
gondolkodni és tenni azért. Cselekvésre, cselekvőképes
emberekre van szükség. Ahogyan Tamási megfogalmazta
„kötelességünk” van, mindnyájunknak. Én ezúton is arra
kérek mindenkit, hogy ennek szellemében tevékenykedjen és cselekedjen.
A hagyományokhoz híven az idén is a virágosítási
programunk keretén belül díjazzuk a legszebben kialakított és gondozott portát, annak tulajdonosait a hagyományos emléklappal és egy évi telek- és házadómentességgel. gratulálok és köszönjük, hogy hozzájárulnak településük szebbé tételéhez, hírnevünk öregbítéséhez.
Szépvíz – Erőss Mihály és Eszter
Csíkszentmiklós – kelemen Attila és Aranka
Csíkborzsova – Sándor józsef és Nedelka Emília
itt elmondhatom, hogy ezen immár 13-dik éve elkezdett programunkat ma már többen átvették, még olyan
települések is, mint Székelyudvarhely.
Ezúton és ez alkalommal ismételten felkérem a tisztelt
lakosságot, hogy még jobban figyeljen oda mindenki a
környezetére, tisztán tartva azt. Mindnyájunknak tenni
kell azért, hogy ez a gondozott környezetünkről kialakított
kép megmaradjon.
Ha a rendről és tisztaságról beszélünk, szükségesnek
tartom elmondani, hogy amint láthatják, és értesültek is
róla, elkezdődött a szelektív hulladékgyűjtés. A törvény
értelmében lassan- lassan mi is át kell térjünk a tudatos
hulladékgazdálkodásra, a szelektív gyűjtésre. Amint azt
már sokan tudják, minden hónap utolsó péntekén elviszik
Fotó: Zakariás István

Fotó: Ferencz Tibor

Belső felújítás a csíkszentmiklósi kultúrotthonban.
a szelektíven gyűjtött hulladékot. A kérés csak az, hogy
lehetőleg átlátszó műanyagzsákba tegyék, hogy a munkások láthassák, mi van benne. Tisztelettel megkérek mindenkit, hogy igyekezzünk megtanulni szelektálni és úgy
kitenni a hulladékot. Mindnyájunknak kötelezettségünk
is van és nem csak jogunk. kötelezettségünk egymással,
közösségünkkel és környezetünkkel szemben. Ha azt
mondom, hogy ez kulturáltságunk fokmérője, akkor sem
tévedek.
Amit ugyancsak szükségesnek tartok megemlíteni,
az a szántás. Ezúttal ismételten megkérek mindenkit,
aki földműveléssel foglalkozik, hogy próbálja úgy művelni a földjét, hogy ne hordja ki a földet az útra és ne
a szomszéd földjén térjen meg. A traktornak van hátramenete is és a föld végét 3-4 ekenyommal is be lehet
szegni, megkímélve a szomszéd földjét vagy a megkövezett utat.
Ezúton is szeretném több falustársuk panaszát tolmácsolni, melyhez én is csatlakozom, éspedig a
gyorshajtás a falu között. Megkérek mindenkit, hogy
ne feledje, lakott területen idősek, gyerekek is járnak
az úton és nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy milyen autóval, milyen feltűnően és kulturálatlanul
tudnak közlekedni egyesek. Ez ellen is, mint sok más
dolog ellen, együtt tudunk fellépni, megszólítva bárkit.
Mielőtt zárnám beszámolómat, engedjék meg,
hogy köszönetemet fejezzem ki a hivatal munkaközösségének az elmúlt esztendőben kifejtett tevékenységért, hogy csapatban dolgozhattunk, illetve
köszönetemet fejezzem ki a község vezetőtestületének.
végezetül, de nem utolsósorban, köszönöm a
helyi önkéntes tűzoltóknak az elmúlt évi tevékenységüket! ugyanakkor ezt a alkalmat kihasználva
szeretném megköszönni a lakosságnak bárminemű
támogatását!
FERENCZ TIBOR
polgármester
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Díjazottak a községben
incze sándor szépvízi kántort december 4-én márton
áron díjjal, fazakas Erik autóversenyzőt december
22-én év sportolója Hargita megyében díjjal tüntette
ki Hargita megye tanácsa. a díjazottakkal röviden beszélgettem.
u Hargita Megye Tanácsának Márton áron-emlékérme azoknak a személyeknek adományozható, akik a
tudományos, kulturális és sportéletben, a közigazgatásban, a megye nemzetközi kapcsolatainak építésében vagy
más területeken kimagasló eredményeket értek el, vagy
tevékenységükkel méltóvá váltak az elismerésre.
Sándor, te mivel érdemelted ki a díjat?
A díjat elsősorban a községben kifejtett szolgálatért, kórusok, zenekarok, vonósok, fúvósok szervezéséért kaptam.
Másodsorban pedig azért a tavalyi felcsíki 400 tagú kórus
zarándoklatért, amelynek a szervezésében részt vettem.
Kiknek köszönheted még ezt a kitüntetést?
A kitüntetést mindenekelőtt a jó istennek köszönhetem. A jó isten után a plébános úrnak, a kórus tagjainak,
kántor kollégáimnak és mindazoknak, akik munkámban
segítségemre voltak.
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onnan énekelték a szebbnél szebb népénekeinket és szólamos énekeinket. gábor zoltán plébános úrral és Borboly
Csaba elnök úrral a protokoll- személyek között foglalhattunk helyet. Az audiencia végén a pápával is találkozhattunk és beszélhettünk vele. Bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy honnan jöttünk és az ajándék fotóalbummal bemutattuk közösségeinket, és bemutattuk
Csíksomlyót, a székelyek és magyarok legnagyobb zarándokhelyét. A szentatyát elnök úr meghívta Somlyóra. A
pápa akkor nekünk azt mondta: „Szeretnék eljönni!” Én
hiszem azt, hogy a zarándoklat nem volt hiábavaló, és ha
egy kis részben is, de számít abban, hogy a szentatya június elsején ellátogat Csíksomlyóra.
A 2019-es év is mozgalmasnak ígérkezik a szépvízi egyházközség számára? Készültök valami rendkívüli eseményre?
Minden évben egyházközségi szinten arra törekszünk
elsősorban, hogy a helyi egyházi ünnepekre lelkileg és testileg is megfelelőképpen fel tudjunk készülni, a felkészülések, pedig igen mozgalmasaknak mondhatók. Ebben az
évben véleményem szerint a legrendkivülibb esemény a
pápalátogatás, amely bennünket szépvízieket-szentmiklósiakat-borzsovaiakat is érint, mely mondhatni a szomszédban lesz. Erre próbálunk mi is készülni és a szervezésben,
amiben számítanak ránk, abban készséggel segíteni.
u Szakértők szerint, ahhoz, hogy valaki sikeres pilóta
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Június elsején Csíksomlyóra látogat a pápa. Véleményed szerint van-e köze a felcsíki egyesített egyházi kórus
2018-as római zarándoklatának ahhoz, hogy a pápa
Székelyföldre látogat?
2018 október 10-én a felcsíki kórusokkal pápai audiencián, általános kihallgatáson vettünk részt rómában, a
Szent péter téren. A kórus az első sorokban kapott helyet,

legyen, gyerekkorában kell elkezdenie a sportot. Minél
korábban kezdi egy gyerek a versenyzést, annál jobb,
mivel a gyerekeknek csekély a félelemérzetük, a sebesség
nekik természetes, csak a feladatokra kell koncentrálniuk,
ezáltal gyorsan fejlődhetnek.
Erik, hány éves korodban ültél a volán mögé és melyik
verseny volt eddig a legnagyobb kihívás számodra?
igazából már kétéves koromban volt nekem egy elektromos autóm és azzal Csíkszeredában a Szabadság téren
menegettem. Egyszer aztán mondtam apunak, hogy az autó
nem elég gyors. És akkor apu elvitte egy szervizbe és megkérdezte, hogyan lehetne az autót felgyorsítani. Megtalálták
a módját és autóakkumulátorokkal szerelték fel, amitől úgy
ment, hogy nem értek utol. Majd az elektromos autó után
kaptam egy kismotort, amivel megtanultam motorozni. később bérelt motorjaink voltak, azokkal gyakoroltam, és
amikor már annyira megtanultam, vettek nekem egy versenymotort, amivel már versenyezhettem, akkor 13 éves
lehettem. Első versenyem Magyarországon volt, motorral.
Bár a motorozást is nagyon szerettem, egyik városnapokon
betekintést nyerhettem az autóversenyzők edzésébe és nagyon megtetszett. Meggyőztem a szüleimet, hogy nézzünk
meg egy versenyt, mert engem nagyon érdekelt. Már elsőre
éreztem, hogy ki szeretném próbálni az autós versenyzést,
és miután anyut is sikerült meggyőzni róla, mert nagyon
féltett, vettünk egy saját versenyautót és belevágtunk.
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jogosítvány nélkül, junior kategóriában 14 éves kortól
lehet versenyezni nagyon szigorú biztonsági szabályok
mellett, és én már négy éve ezt teszem.
A Hargita rally volt számomra a legnagyobb kihívás,
melyet Székelyudvarhelyen rendeztek. Egy nap alatt 271
km-t mentünk, a verseny a legérdekesebbnek és legnehezebbnek bizonyult, rengeteget izzadtunk, de megérte.
Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz az eddigi versenyzői pályafutásod során?
2018-as eredményeimet sorolnám fel, a díjakat is ezek
alapján kaptam. Azért említem meg többes számban, mert
junior és felnőtt kategóriákban egyaránt díjaztak. Mivel
azonban áprilisban betöltöm a 18-adik életévemet, bár 21
éves koromig még mindkét kategóriát képviselhetném, lemondtam a junior kategória jogáról, és idéntől csak felnőtt
kategóriában indulok, mert itt nagyobb teljesítményű autóval versenyezhetek. Az új autóm is már ilyen.
országos Hegyi2:
junior 1. hely
felnőtt kategória A1:1. hely
time atack:
junior 1. hely
felnőtt A1 kategória: 1. hely
autoslalom:
junior 1. hely
felnőtt A1: 2. hely
Hargita rally:
A3 kategória: 3. hely
Kik alkotják a csapatodat, milyen szakemberekre van
szükség ahhoz, hogy biztonságban érezd magad a kormány mögött?
A csapatom első és legfontosabb tagjai édesanyám és
édesapám. utánuk következik két pótapám, akikből az
egyik keresztapukám is, jocó (péter józsef) és fésüs laci,
aki rendben is tartja az autómat és a navigátor szerepet is
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ellátja a versenyeken, és fehér Sebestyén, aki a mindenesem. Csapatom további tagjai a Cronos autószerviz szakemberei: Antalfi károly, Nagy lehet, kelemen Attila. Bár
versenyzéseim során a richy racing Team Sportegyesületet képviselem, valójában a csapatom többnyire helyiekből áll, akiknek nagyon sok köszönettel tartozom. De
legfőképpen a szüleimnek, akik mindig mellettem állnak,
és támogatnak abban, hogy valóra váltsam az álmaimat.
köszönöm!
Meglepetés volt számodra a sportgálára való meghívás vagy számítottál rá?
A tavalyi év elején még lehetetlennek tűnt annyi versenyen való részvétel, győzelem, mint ami ahhoz szükséges, hogy autóversenyzőként kitüntessenek. Aztán, ahogy
egyre jobban kezdtünk belejönni és egymás után zsebeltük be a dobogós helyeket, céllá vált, hogy a legjobbak
legyünk. Mindenféleképpen nagy megtiszteltetés volt a
gálán való részvétel és díjazás.
Mindkettőjüknek köszönöm, hogy mindezeket megosztották lapunk olvasóival is. kívánom, hogy a 2019-es
év is legalább annyira eredményes legyen, mint az előző!

Fotó: Fazakas Erika

SZAKÁCS ADÉL

Továbbra is várjuk olvasóinktól írásaikat, véleményüket,valamint azokat a fotókat,
amelyek a községben készültek és különleges mondanivalóval rendelkeznek a
nadisuttogo@gmail.com e-mail címre!
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Egyházközségi beszámoló – Csíkszentmiklós és Borzsova
Az egyházközség nem az épületekből, nem anyagi javakból, nem adminisztrációból áll, hanem emberekből,
hívekből, akik imádságos lélekkel békére, szeretetre, isten
jelenlétére vágynak, akár a lelkipásztor. Mindezek mellett
szükség van anyagiakra és tárgyi háttérre, de mindennél
fontosabb az imádságos lelkület.
Az elmúlt 2018-es esztendőt az Egyház hagyománya
szerint házszenteléssel kezdtük, január 2-6. között meglátogattam az egyházközség családjait, akikhez a Szentkereszttel betérve közösen imádkoztunk, isten áldását
kérve a lakásra és a benne lakók életére. Csíkszentmiklóson 342 háznál fogadtak, Borzsovában 221 háznál beleértve ebbe minden helyiséget: az üzleteket is, ahol áldást
és imát mondtunk. összesen 563 ház.
A Mária tiszteletünk kifejeződéseként február 3-án,
első szombaton, részt vettünk a Mária köszöntőn Csíksomlyón egyházközségeink gyerekeivel, fiataljaival, felnőttjeivel. Ők vezették az imádságot és vitték a Mária
szobor másolatát a körmeneten. körülbelül nyolcvanan
voltunk jelen a két egyházközségből.
február 8-án az ifjúság számára az előző évekhez hasonlóan farsangi estet rendeztünk. Az egyházközségünk
csoportjai sem maradtak ki a sorból, így tehát február 9én az egyházi kórus tagjainak volt farsangi est, melyet
agapé ölelt közre. február 10-én az egyháztanácsosok részére, illetve az alkalmazottaknak. A ministráns gyermeknek február 11-én, jó hangulatban eltöltött együttlét
keretében jelmezbált tartottunk. Nagy számban vettek
részt mindkét helységből. öröm volt együtt lenni, és
derülni egymás jelmezén.
A Nagyböjti szentidőben minden pénteken, illetve kedden keresztutat végeztünk a templomban, és a hagyományt ápolva nagypéntek, március 30-án hajnalban
közösen szabadtéri keresztutat jártunk be a falu kijelölt
útszéli keresztjeit érintve.
Március 15-én mindkét egyházközségben szentmisével,
imával emlékeztünk hőseinkre és szép ünnepéllyel adtunk
hálát értük és kértük isten segítségét magyar népünknek.
Március 22–24 között háromnapos triduumot tartottunk mindkét egyházközségben, ft. Bátor Botond atya
vezetésével, aki lelkiismeretünket ébresztgető elmélkedéseivel sarkallt a Húsvét méltó megünneplésére.
Március 24-én a fiatalok számára egynapos nagyböjti
lelki napot szerveztünk. Meghívott előadónk ft. Bátor
Botond pálos atya volt. ugyanezen a napon, délután meglátogatták egyházközségünket a kézdivásárhelyi ministránsok közel százan.
Az ünnepre való előkészületünkben idén is helyet kapott az ún. kaláka gyóntatás, március 26-án, a környékbeli
lelkipásztorok bevonásával.
A Húsvéti szentháromnapot, a testvéreim szép számú
közösségével, bensőségesen átéltük és megünnepeltük.

Húsvét után kórusunk részt vett a lelkipásztor kíséretével
a Csíkkarcfalván megrendezésre kerülő egyházi kórusok
találkozóján, április 7-én. felemelő volt ott jelen lenni és
egymás gyönyörű énekein épülni. április 8-án Borzsovában 60 éves házassági évfordulót ünnepeltünk szentmise
keretében.
április 9-én elhozták ii. Szent jános pál pápa ereklyéjét Csíkszentmiklósra, tiszteletünket fejezhettük ki a szent
pápa ereklyéje előtt, és kérhettük az ő közbenjárását mindennapjainkra.
A húsvéti események mélyebb átélése érdekében, mintegy pecsétül április 22-én, Búzaszentelő vasárnap, a papi
hivatások vasárnapján a szentegyházasfalvi Szent gellért
alapítvány fiataljai a falu határában előadták a szabadtéri
passiót. lelkileg megerősítettek és szebbé tették a búzaszentelési szentmisénket is.
A leányegyházközség, Borzsova búcsúünnepét megtartottuk Szent józsef, a munkás tiszteletére, április 29-én
ft. Dr. Diósi Dávid teológiai tanár hirdette az igét. Csíkszentmiklóson ugyanaznap este, április 30-án megtartottuk az örökös szentségimádási napot, ft. gergely fülöp
atya prédikált.
A Szent Antal ünnepére való előkészületünket kilenc
héten át tartó Szent Antal tiszteletére bemutatott szentmise
és ájtatosság előzte meg, kilenc kedden át mindkét helységben. kértük a Szent közbenjárását és mennyei pártfogását. Májusban minden szentmise előtt elvégeztük a
májusi ájtatosságot.
Május 6-án elsőáldozás volt Csíkszentmiklóson, ezt
követően május 13-án pedig Borzsovában került sor a
gyerekek első szentáldozására.
pünkösd ünnepére készülve, május 19-én gyalogosan
elzarándokoltunk a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. pünkösd ünnepén szép számban voltak jelen a testvéreink a
templomainkban.
Május 21-én Csíkborzsovában is megtartottuk az örökös szentségimádási napot. Május 26-án az v. 100 tagú
székely férfikórus találkozóra került sor. Május 27-én
Szentmiklóson a Sepsiszentgyörgyi „kónya ádám” Művelődési Ház Magyar férfidalárdája koncertet adott.
Május 27-én Borzsovában a marosszentgyörgyi
Harmónia férfikórus koncertet adott.
június 16-án önkéntes tűzoltó nap és hálaadó szentmise volt.
június 17-én 40 éves kortárstalálkozót tartottunk Csíkszentmiklóson és Borzsovában.
június 29-én, egyházközségi zarándoknapot szerveztünk gyulafehérvárra. Délelőtt 10 órakor szentmisén vettünk részt, melynek keretében kovács józsef diakónust
pappá szentelték négy egyházmegyés társával együtt. A
két helységből több mint százan vettünk részt ezen a felemelő eseményen.
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Hazatérve e jeles eseményről július 1-jén az 50 évesek
kortárstalálkozójára került sor Csíkszentmiklóson, ugyanakkor mindkét egyházközségben ezen a vasárnapon
T. kovács józsef újmisés első szentmiséjét mutatta be.
ugyanezen szentmiséken köszöntöttük ft. gergely fülöp
aranymisés atyát, valamint Dr. kerekes lászló és Msgr.
dr. kovács gergely ezüstmisés atyákat. Egyházközségünk
életében talán ezidáig nem volt ilyen nagy eseményre
példa. Együtt adtunk hálát az újmisésért, az arany és
ezüstmisés atyákért a jóistennek.
A gyerekek szünidejének beköszöntével, hűséges ministrálásuk és kitartó hittanra járásuk jutalmaként, július
16-án ministráns kirándulást szerveztünk kézdivásárhelyre és Csernátonba a Haszmann pál múzeumhoz.
összesen 56-an vettünk részt.
A fiatalok számára július 23–27. között ifjúsági tábor
kínálkozott, melynek helyszíne Borzont volt. 43 lelkes fiatal vett részt az egy héten át tartó szervezett programon
és közös kiránduláson.
Augusztus 6-án, a 60 évesek részére volt kortárstalálkozó. Szeptember 29-én idősek bálja volt, előtte szentmisét ajánlottunk fel egyházközségünk szépkorú tagjaiért.
Szeptember 30. és október 5. között egyházközségi zarándoklaton voltunk Medjugorjéban, összesen 106 személy. Az ott tapasztalt lelki élmény mindannyiunkat elkísér.
októberben 7-én idősek napját tartottunk, és kiszolgáltattuk a betegek szentségét mindkét egyházközségben.
október 15-én csatlakoztunk az „Egymillió gyermek
imádkozza a rózsafüzért világszerte” – kezdeményezéshez.
Ekkor született meg a vágy és a szándék a szívemben, hogy
a gyermekek rózsafüzér csoportját hozzuk létre. Minden
gyermek számára rózsafüzért vásároltunk és megalakult
mindkét helységben a gyermekek alkotta rózsafüzér társulat.
A Szűzanya adjon állhatatos kitartást a jövőben is!
November 24-én, szombaton mindazok részére, akik
az ősz folyamán részt vettek a medjugorjei zarándoklaton,
találkozót szerveztünk a csíkszentmiklósi kultúrotthonban, mely találkozó előtt szentmisét végeztünk a templomban. közel 100-an vettünk részt.
November 25-én a magyar püspökkari konferencia
felhívására csatlakoztunk mi is a „20.000-en az Úrért” felhívással történő szentségimádáshoz
November 26-án köszöntöttük és megáldottuk a 25-50 éves
jubiláló házastársakat. Szép ünnepe volt közösségünknek.
December 2-án megtartottuk egyházközségünk búcsúünnepét, Msgr. Tamás józsef püspök atya prédikált. A
szentmise keretén belül verssel és ajándékkal köszöntöttük az aranymisés püspökünket.
December 6-án a közbirtokosságok segítségével Mikulás ünnepséget tartottunk a gyerekeknek a templomban.
December 15-én a borzsovai templomban adventi koncertre került sor, szentmise keretén belül énekelt a kameráta női kórus és utána közös koncert volt a férfikórussal.
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Az adventi roráté misék felemelők és léleképítők voltak. Megteltek templomaink. Szentségekhez járultak felnőttek és tanulók, ezért karácsonyunk békés, meghitt
lelkületet hozott.
December 24-én a közbirtokosságok segítségével csomagot kaptak a gyermekek.
December 24-én és 26-án Csíkszentmiklóson az ifjúsági csoport tagjai előadták a „Márton bácsi karácsonya!”
című nem hagyományos színdarabot.
December 24-én és 25-én a borzsovai gyerekek előadták a hagyományos karácsonyi színdarabot.
December 26-án a Csíkborzsovai férfikórus énekelt a
szentmiséken. Év végén Te Deummal és hálaadással búcsúztattuk az óévet.
visszatekintve elmondhatom, hogy isten kegyelméből
egy tartalmas évet zártunk.
HiTÉlETi STATiSzTikA:
keresztelések összesen:
• 20, ebből 10 fiú és 10 lány – törvényes 15, polgári
házasságból 1, és törvénytelen 4.
• Szentmiklóson: 11 keresztelő volt, ebből 6 fiú és 5
lány – törvényes 10 és polgári házasságból 1.
• Borzsovában: 9 keresztelő volt, ebből 4 fiú és 5 lány
– törvényes 5, törvénytelen 4.
Elhunytak száma összesen:
• 26, ebből 10 férfi és 16 nő.
• Szentmiklóson: 17 személy hunyt el, ebből 7 férfi és
10 nő.
• Borzsovában: 9 személy hunyt el, ebből 3 férfi és 6 nő.
köszönetemet fejezem ki azoknak a családoknak, akik
beteg hozzátartozóikhoz hívtak az elmúlt évben, a betegek
szentségének kiszolgáltatására.
Házasultak összesen:
• 9, ebből mind tiszta katolikus 9.
• Szentmiklóson: 7 tiszta katolikus házasság volt
• Borzsovában: 2 tiszta katolikus házasság volt
Elsőáldozók: Szentmiklóson 13, Borzsovában 7.
isten kegyelméből megtapasztaltuk a 2018-as évben,
hogy egy kis egymásra figyeléssel, jószándékkal, tettre
való készséggel csodákra vagyunk képesek. Hiszem, hogy
isten és önök segítsége, jóindulata nélkül nem tudtuk
volna megvalósítani azt a sok mindent, amit közösen
megtettünk.
köszönöm a kedves hívek hitvalló helytállását, és az
év folyamán nyújtott mindennemű segítségét. köszönöm
főpásztorunk erkölcsi támogatását, a polgármesteri Hivatal és a Megyei önkormányzat támogatását, a munkatársaim fáradozását, az imádkozó családok helytállását.
isten után továbbra is mindenki részvételére számítok,
hogy a jövőbeni feladatokat közösen és gyümölcsözően
tudjuk jó végre vinni falunkért, Egyházunkért.
GYÖRGY-MIHÁLY LEVENTE
plébános

10. nádi suttogó
Az utolsó tatárbeütés
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öztudott dolog, hogy Székelyföld a legendák világa.
,És az is ismert, hogy se szeri, se száma azoknak a
történelmi eseményeknek, melyekre emlékeznünk kell,
megerősítve ezzel gyökereinket, egyúttal biztosítva folytonosságunkat a kárpát-medence ezen vidékén.
Egy ilyen esemény az 1694. február közepén történt tatárbeütés, melyben Csíkszék nagy része a földdel vált
egyenlővé. lakatos istván csíkkozmási főesperes többek
között így ír: „gyászos tragédia. 1694. február 13-án ...
egyszerre hirtelen 350 tatár betört, kik a pruth és Szereth
közt lappangva teleltek Moldvában, hét falut: Szentmihály,
Szépvíz, Szentmiklós, Delne, Borsova, vacsárcsi, göröcsfalva falukat elhamvasztván sok embert fogságba hurcoltak, sokat megöltek és sok barmot elhajtottak. február
15-én a beütés megismétlődött, de több tatár ütött be, kik
Szentmiklóstól pálfalváig, Somlyóig, Taplocáig ... reggeltől
estig még tíz falvat égettek, dúltak fel és raboltak ki ...”.
A nem várt támadással szemben alig volt ellenállás. De a
történelmi helyzetek hősöket emelnek fel, akiknek tetteit
a népi emlékezet évszázadokon át megtartja, legendává
nemesíti, példaként állítva a közösség elé. így történt
kósa judit alakjával is, akit a történelmi leírások ritkán
említenek, de a szentmiklósi közösség tudatában fennmaradt. kósa judit családja és faluja védelmében vívott küzdelme a székely mondák tárházában kapott helyet. Először
orbán Balázs a Székelyföld leírásában jegyezte le, majd
egy 1942 évi gyűjtés során rácz imre 58 éves falustársunk
elevenítette fel a több, mint 250 éves történetet.
A betörés során elszenvedett emberi és anyagi veszteséget
csak becsülni tudják a történészek a korabeli leírások alapján:
„több mint 7000 ember jutott nyomorult fogságba s igen sok
pedig kardélre hányatott vagy megfagyott.”
Elgondolkodtató számok. És ez csak egy epizód népünk történetéből. Az Attila birodalmának összeomlása

A pórul járt cserépedény
Történt egyszer, mondanám, hogy régen, de mintha
tegnap esett volna, úgy emlékszem vissza arra a napra.
Hatalmas vihar tombolt. A fák is úgy hajladoztak,
ahogy a szél fújt. Akkor történt, hogy egy útszéli ablak
párkányáról leesett egy kis cserépedény csodaszép fehér
muskátlival. Darabokra törve hevert a földön. keserves
sírásra fakadt a kis cserépedény, míg társai odaföntről kinevették. így szólt az egyik cserépedény:
– Meglátszik, hogy ki milyen anyagból van gyúrva,
hogy egy kis szelecske ledönti a párkányról!
A kis cserépedény csak hallgatott és könnybe lábadt a szeme.
Amint ott sírdogált, valaki megszólította:
– Mi történt veled, te szegény?
– Hogy mi történt velem? Darabokra törtem és velem
együtt az álmaim is.
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után eltelt 1500 év bármely szakaszát vizsgálva ilyen és
ehhez hasonló veszteségekről számolnak be a korabeli
iratok. Háborúk, dögvész, járvány tizedelte a lakosságot.
Csak az 1661-es török hadjárat és az 1764-es Madéfalvi
veszedelem között eltelt száz évben, 3 generációnyi idő,
emberek tízezrei pusztultak el, vándoroltak ki, falvak, városok semmisültek meg. A számok tükrében emberi számítással már évszázadok óta az eltűnt népek listáján
kellene, hogy számon tartson a történelem. De 907-ben
sem volt másképp. A pozsony alatt vívott csatában a korabeli európai haderő célja a magyarok kiirtása volt. És
ez a történelmi ellenszél napjainkban, a XXi. században
sem csökkent.
Mindezek ellenére a történelem színpadán vagyunk.
Megtartottuk magyarságunkat, nyelvünket, élnek hagyományaink, van jövőképünk. laikus fejjel azt mondanám,
hogy valamit mégis jól csinálunk. A hozzáértők azonban
tudják a választ. Ez pedig a következő: nem szakítottuk
meg a kapcsolatot a felső szférával. ugyanis minden
ember láthatatlan szállal kapcsolódik az égiekhez. Müller
péter író ezt aranyfonálnak nevezi: A kapcsolat kétirányú,
fentről le és lentről fel. Ha pedig minden embernek van
aranyfonala, akkor ezek összeadódnak, egy nemzet aranyfonalává egyesülnek. Egy olyan erőcentrummá mely
erőssé teszi lelkünket, képessé tesz az akadályok leküzdésére. közmondásaink ugyanezt a gondolatot fogalmazzák meg: „Az imádság nem esik a porba”, „Segíts
magadon s az isten is megsegít”.
A két világ közötti kapcsolat fenntartását segítik az önzetlen emberek. példaképek, akik jobbá teszik a világot.
Hivatásnak érzik a közösség szolgálatát. vannak „lámpások”, mint Böjte atya, vannak „mécsesek”, akik egy-egy
településre szórják fényüket. Megnyugtató érzés, hogy
terjed a fény.
LAKATOS ISTVÁN
– Ne búsulj, én segítek rajtad! – szólt a ragasztó. – Szedd
össze magad, a darabjaidat, mert megragasztlak! lehet,
hogy nem tart ki örökké, de így legalább nem dobnak ki.
– Mondd csak, fájni fog? Mert tudok róla, hogy te bizony sok kezet összeragasztottál, és amikor szét akarták
választani, a bőrt is letépted!
– Ne félj! Hipp-hopp megleszünk, annyit sem fogsz
érezni, mint levél levi a múltkori nagy ragasztós műtétnél.
Mivel a ragasztó fájdalommentes beavatkozást ígért, a
cserépedény kötélnek állt, és hipp-hopp, mire feleszmélt,
már össze is ragadtak a darabjai.
Boldogan éltek, amíg a kis cserépedény össze nem tört
újra meg újra, és a ragasztó ki nem fogyott.
BARABÁS ÁKOS
VII. osztály, Szépvíz
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Harmadik tekebajnokság Szépvízen
2018. december 29-én került megrendezésre a szépvízi tekepályán a
iii.-dik tekebajnokság, amely mára
már hagyománnyá kezd formálódni
és évente két alkalommal kerül megrendezésre.
Az első tekebajnokság Szépvízen
2017. november 16-án volt, akkor
még öt csapat részvételével, de igencsak nagy lelkesedéssel. A szépvízi
teke (kugli) iránt az érdeklődés tovább fokozódott, hiszen a második
bajnokság már hét, a harmadik pedig
nyolc csapat részvételével zajlott - ez
pontosan 40 személyt jelent.
jó látni és mindennap megélni,
hogy egy régi hagyomány, szórakozási, sportolási lehetőség újra életre
kelt. igaz, ma már egy kicsit más formában és körülmények között, mint
három - négy évtizeddel ezelőtt, hiszen
2017. június 27-től egy korszerű, mai
igényeknek megfelelő tekepályán
sportolhatunk Szépvíz község polgármesteri Hivatalának köszönhetően.

A bajnokság, amint már a fentiekben is említettem, nyolc – lelkes, gyakorlott és tekeszerető személyekből
álló – csapattal zajlott le, amelyek a
következők voltak: a Szépvíz rádió
csapata, a Szépvízi öregfiúk, Cactus,
Tekkék, önkormányzat csapata, Hurrikán, Hentes csapat és a Szentmiklósi fiúk csapata. A versenynap
végén ferencz Tibor, községünk polgármestere győztest hírdetett és a
Szépvízi tekepálya vándorkupája ezúttal a Szépvíz rádió csapatához ke-

rült, a második helyen a Hurrikánok
végeztek és a dobogó harmadik fokára az önkormányzat csapata állhatott fel, továbbá külön díjban
részesült a legtöbb fát dobó, a legtöbb
kilenc fát ütő játékos, valamint vánglikirályt is koronáztunk.
Ezúton is köszönjük a támogatást
Szépvíz község önkormányzatának,
és a csapatoknak a részvételt!
PÁLL ZOLTÁN

Fotó: Páll Zoltán

Csíkborzsovai betlehemesek
Az előző lapszámban a tisztelt olvasók értesültek, hogy a
Borzsovai Betlehemesekkel újra részt vehettünk a Nemzetközi Betlehemes Találkozón Debrecenben. Az ezt követő hétvégén, december 16-án, vasárnap a Nyirő józsef általános
iskola vezetőségének, Szépvíz község polgármesteri Hivatalának és ifj. lakatos vilmosnak köszönhetően gyergyóditróba utaztunk az v. Székelyföldi Betlehemes Találkozóra.
A találkozón a házigazda gyergyóditró település mellett
részt vett Csíkszentdomokos, Szentegyháza, kézdiszentlélek, kászon, Csobotfalva és Csíkborzsova.
A csíkszentdomokosiak a felszegi Szent imre kápolnában
mutatkoztak be, a szentegyházi hagyományőrzők orotván, míg
mi, borzsovaiak, a Szent katalin templomban szerepeltünk.
A jézus Szíve nagytemplomban a szentmise meghallgatása
után a csíkcsobotfalviak mutatták be a betlehemesüket. Szentmise után visszavonultunk a kultúrotthonba, ahol a domokosiak, a ditróiak, kézdiszentlélekiek és a kászoniak betlehemes
játékát tekinthettük meg. Ezt követően Szász zsolt színművész,
gyöngy péter, a Debreceni Művelődési központ munkatársa
és Tömöri Márta, a Nemzetközi Betlehemes Találkozó megálmodója, értékelték a találkozót és persze ennek fontosságát.
Majd ferenczi Enikő házigazda emléklapokat adott át nemcsak
a csoportvezetőknek, hanem azon személyek számára is, akik
több, mint 10 éve hűséges ápolói e szép hagyománynak. itt

megemlíteném a ditrói hagyományőrzőkből Bajkó ferencet,
aki több mind 48 éve aktív tagja ennek a betlehemesnek.
közös ebéd után jókedvvel, habár kissé fáradtan, minden
csoport a jövő évi viszontlátás reményében visszatért otthonába.
Hálás köszönet ferenczi Enikőnek, Bajkó ferencnek és a ditrói
hagyományőrző csoportnak a színvonalas rendezvényért. idén
a házigazda település Csíkcsobotfalva lesz.
December 22-én, vasárnap a már hagyományos Székelyudvarhelyi karácsonyi vásárra kaptunk meghívást. Az autóbusz
gyergyóditróból indult a helyi csoporttal, társult hozzájuk a
csíkszentdomokosi és a borzsovai csoport is. A Benedek Elek
Tanítóképző előtti téren volt a szabadtéri színpad, ahol sorra
előadhattuk a betlehemes játékokat.
A tisztelt Nádi Suttogó olvasóinak szeretném tolmácsolni
a kárpátmedencei és a székelyföldi betlehemes csoportok jókívánságait. Ezen találkozók hozadéka a nagyon sok vallásos és őseink kultúráját tisztelő, magyar érzelmű emberrel
való kapcsolattartás.
Befejezésül Tömöri Mártát idézném: „… egy szelet Magyarországot viszek haza a szívemben.” kívánok még egyszer
békés, boldog új évet és természetesen víg farsangi napokat!
A megyei farsangbúcsúztató idei házigazdája Csíkszentdomokos lesz mácrius 2-án, szombaton.

KOVÁCS KÁROLY

12. nádi suttogó
Téli varázslat
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ruzsina-Margit a legcsintalanabb, legmozgékonyabb, legcserfesebb kislány volt, akivel
valaha találkoztam. Be nem állt a
szája, néha már fárasztó volt őt hallgatni, de nem lehetett rá haragudni.
olyan kisugárzása volt – talán a tengerkék, csillogó szemei tették, vagy
a gödröcskék az arcán, amikor mosolygott, vagy az, hogy egész egyszerűen mindig ragyogott az
arcocskája, nem tudom –, hogy mindenkit magával ragadott, aki csak a
közelébe került.
Először akkor találkoztam vele,
amikor szánkózni mentünk a gyerekekkel. Egy számomra ismeretlen
domboldalra vittek a gyerkőcök.
Annyit tudtam csupán, hogy a palkóék kertje végében lévő gyümölcsösbe készülünk. kissé tartottam
attól, hogy hogyan fogunk tudni a fák
között szlalomozni, de végül azzal
biztattam magam, hogy ha ők rendszeresen odajárnak és a szüleik elengedik őket, akkor nem lehet annyira
veszélyes.
Mikor kiértünk, olyan látvány tárult a szemem elé, hogy a lélegzetem is elakadt. Meredek domboldal
hepehupákkal tarkítva, egyik oldalon gyümölcsfák sora (nem is anynyira sor, inkább össze-vissza),
másik oldalon kerítés. No nem va-
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lami komoly építmény, de arra pont
elég, hogy ha az ember lendülettel
nekimegy, komolyan megsérüljön.
A „szánkópálya” végighúzódott a
domboldal egészén: fönn az erdő
közelében kezdődött, egészen figyelemreméltó lejtéssel, ezt követően egy kis „pihenő”, ahol a
szánkó kicsit lelassult, de aztán következett a végső szakasz, amely
annyira meredek, hogy azon csak
visítva lehet lecsúszni. A messzi
távol pedig? Nos, az volt csak még
igazán lélegzetelállító. Messze,
ameddig a szem ellát a hegyek sora
fátyolos ködbe burkolózva, a hó fehérsége és a fenyvesek mélyzöldje
finoman összemosódva, és imittamott egy – egy falu képe a templomtoronnyal. Az egész látványt
mintha kettészelte volna egy óriási
kéz, és azt mondta volna: itt legyen
enyhe napsütés, amott világvégehangulatú sötétszürke felhők kavarodása. A hideg szél belevágott
arcunkba, de mi visszanevettünk rá és
fittyet hánytunk zsörtölődésére.
fruzsi – mindenki így szólította
– már kint volt a „pályán”, és sikítozva, felszabadultan ereszkedett le
kicsi, kopott, fémtalpas szánkójával. A gyerekek persze rögtön követték a példáját, és egyenként
nekilendültek. Én csak álltam és
nyeltem nagyokat, mert megszédített a mélység. istenem! Hogy

fogok én itt leereszkedni? Ez anynyira meredek, hogy orra bukom a
szánkóval, ha nekilendülök. Miközben így tanakodtam magamban,
és persze ügyeltem, hogy a többiek
ne vegyék észre rajtam a félelmet
és tanácstalanságot, fruzsi felért
mellém:
– Na, mi az? ilyet még nem láttál?
ugye, milyen csodaszép? Na és ez a
pálya? Elképesztő!
– valóban lenyűgöző – nyögtem ki
végül.
– gyere, ereszkedjünk egyet!
Annyira természetesen, magától
értetődően mondta, és már kínálta is
maga előtt a helyet, hogy gépiesen leültem a szánkóra, anélkül, hogy meggondoltam volna, mit teszek. Mintha
nem is én mozdultam volna magamtól, hanem valamilyen láthatatlan kar
finoman odatessékelt volna a szánkóra, és megsimogatta volna a fejem,
hogy: „Nyugalom! fruzsival minden
rendben lesz!”
És akkor egyszeriből elindultunk.
A szél az arcomba vágott még jobban,
mint egyébként. A szánkó finoman
siklott a havon, lehetett hallani a fémtalpak súrlódó hangját. A gyerekek
mellettünk egyre gyorsabban „szaladtak” előre, a fák, bokrok is lemaradoztak. Aztán egy kicsit lassult a
szánkó. Mintha a nagy lesiklás előtt
bátorságot merített volna maga is. És
aztán következett a „zuhanás”. Meredeken lefelé száguldottunk, senkit és
semmit nem lehetett érzékelni, csak a
szél süvített, a hó porzott és én ordítottam torkom szakadtából, de nem
ám a félelemtől, hanem mert egyszerűen ordítanom kellett. felszabadultan, bele a világba: „Megcsináltam!”.
A végén még huppantunk egyet-kettőt, aztán megálltak a fák.
gyere, menjünk még egyet! –
mondtam fruzsinak.
Ő csak mosolygott, és én tudtam,
hogy most már enyém a világ.
TAMÁS TÜNDE
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kArATE
A háromhetes téli vakációban sem tétlenkedtek a SiCSzépvíz karate-Do csapat tagjai.
Még mielőtt búcsút intettünk volna a 2018-as esztendőnek, december 28-án 24 karatékánk tett sikeres övvizsgát incze Csaba örök mesterünk jelenlétében.
röviden az övvizsgáról: a karatéka meghatározott időközönként övvizsgát tehet, ahol vizsgáztató előtt kell bizonyítania rátermettségét, elszántságát. Amennyiben
mind technikailag, mind lelkileg elég felkészült, akkor
megkaphatja a következő övfokozatot.
Decemberben 4 sportolónk nem övvizsgázott csupán,
egyikük egészségügyi okokból, egy tehetséges gyerekotthonbeli kislány épp a szüleinél töltötte a vakációt, ketten
pedig úgy érezték, hogy még nincsenek felkészülve a
vizsgára. 28 fős csapatunkat jelenleg 16 sárga, 5 narancssárga, 1 zöld, 5 kék és egy barna öves sportoló képezi,
akikre egytől-egyig nagyon büszkék vagyunk.
rövid pihenés után, január 7-én folytattuk edzéseinket, ám nem a megszokott formában. Még novemberben
indítottunk útjára egy rendhagyó edzéssorozatot, aminek
az a lényege, hogy vendég mestereket, edzőket hívunk el
egy-egy edzést tartani Szépvízre.
November 28-án orbán lászló Attila csíkszeredai
Aikido mester tisztelte meg csapatunkat jelenlétével,
és mutatott néhány nagyon hasznos eséstechnikát,
melyet kezdők és haladók egyaránt nagy kíváncsisággal fogadtak és igyekeztek elsajátítani.

január 7-én Tánczos frigyes (frici) kommandós szakembertől földharc és önvédelmi technikát tanulhattunk,
melyért nagyon hálásak vagyunk neki.
január 9-én a csíkszeredai fudoshin karate Dojo tagjait láttuk vendégül egy közös kumite edzés erejéig. versenyeken gyakran ellenfelei vagyunk egymásnak, a
hétköznapokban azonban jó barátok, edzőpartnerek
lehetünk.
Tervekkel, versenyekkel, edzőtáborokkal teli év elé
nézünk, amikor is megpróbáljuk a lehető legtöbbet kihozni önmagunkból, a csapatunkból és továbbadni azt,
amit funakoshi mester (a karate alapítója) úgy hívott
kArATE – Do, és azt öt szóval jellemezte:
jEllEM, BECSÜlET, AkArAT, öNurAloM,
TiSzTElET.
A SIC-Szépvíz Karate-Do csapata
Fotók: Szakács Adél
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Szépvízi Szentháromság Segélyegyesület
A szépvízi örmény szertartású római katolikus egyházközség összes személyi és dologi kiadásának fedezésére, illetve a rászorulók megsegítésére a szépvízi örmény közösség létrehozta a Csíkszépvízi Szentháromság
Segélyegyesületet. A társulat alapjait 1730-ban rakta le a rejtvény megfejtésében olvasható lembergi örmény
katolikus prépost, apostoli vikárius, aki helyi látogatása alkalmával az örmény ifjúság megszervezését tűzte ki
célul. A társulat alapításakor tevékenységük főképp szociális jellegű volt, mivel kevés vagyonát adományokból
gyűjtötte, viszont idővel nagy vagyonra tett szert. 1887-ben miniszterileg jóváhagyták szabályait, amelyek
alapján mint életképes egyesület működött, fedezte a templom és az egyházi személyzet költségeit. Ezenkívül
szép missziót szolgált, segélyezte a szegényeket, s évenként bizonyos összeget osztott ki a főiskolákon és középiskolákban tanuló ifjak részére. Az egyesület törzsvagyona a tagok és azok elődeinek önkéntes adományaiból gyűlt össze, s a következőkből állt: meglévő ingatlanok, tőkepénzek és értékpapírok. 1932. november
23-án az egyesületnek 54 tagja volt. A közgyűlés által három évre választott tisztikar egy elnökből, egy igazgatóból, egy pénztárosból és egy jegyzőből állt. Nem csoda, hogy az a szervezet, ahol mindenkinek pontosan
meghatározott feladatköre és felelőssége volt, viszonylag rövid idő alatt tetemes vagyonra tett szert. 1930-ban
megülték az egyesület fennállásának 200. évfordulóját. Az alapszabály szerint, ha nem felelt meg az egyesület
azoknak a céloknak, amelyekért létrehozták illetve, ha tagjainak száma kettőre leapadt, akkor feloszlatható.
Az egyesület feloszlatására 70 évvel ezelőtt került sor, 1949. január 5-én. 1998-ban megalakult a Csíkkörzeti
Magyar-örmény Szentháromság Alapítvány, mely jogutódja a Szépvízi Szentháromság Segélyegyesületnek.
Az alapítvány örmény Emlékházat működtet az örmény családok által összegyűjtött fotók, tárgyak,
bútorok, iratok kiállításával.
Vízszintes meghatározások
1. ódivatú. 8. időmérő, vekker. 9. Családnév. 10.
Szevasz. 12. Meztelen testet ábrázoló alkotás. 13. katona fizetése. 15. ultraviola röv. 16. Szikla. 17. urán,
jód és amerícium vegyjele. 19. ismeretlen, jövevény.
20. Szökken, ugrik. 21. kacat. 22. Antal, becézve. 24.
korai gyümölcs. 26. légáramlás, huzat, népiesen. 27.
Szentmihály felé útmenti kereszt.
függőleges meghatározások
1. Megfejtés 1. része. 2. Erzsébet, becézve. 3. gallium, jód és oxigén vegyjele. 4. Tessék székelyül. 5.
időmérő. 6. okirat. 7. Megfejtés 2. része. 11. Tejtermék: ... tej. 14. kímélő étrend. 18. Szarvas fejdísze. 19.
olaszország, örményország,
Spanyolország és
luxemburg gkj. 20. fenék, hátsó. 21. ital, folyadék.
23. járom. 25. vés, körmöl.
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